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Komunikat nr 1/2021

      Pandemia nadal nie odpuszcza, chociaż jej skutki są nieporównywalnie mniejsze niż przed 
rokiem. Ruszyliśmy z turniejami klubowymi w Opolu i Raciborzu i po frekwencji widać jak bardzo 
nam ich brakowało, czekamy na pozostałe ośrodki. Przerwa w 2020 i 2021 roku spowodowała,  
że ilość drużyn występujących w poprzednich latach został mocno przerzedzona. 

1. Turniej wspominkowy „ZAGRAJMY Z NIMI JESZCZE RAZ”.

Planowany turniej w dniu 13.11.2021 r w hotelu Weneda. Dokładne informacje w dziale 
zaproszeń.

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski sezon 2021/2022.

 Jeżeli  nic  nie  stanie na przeszkodzie,  zamierzamy wystartować jeszcze w tym roku z 
najważniejszą  imprezą  dla  brydżystów  z  Opolszczyzny,  jakim  są  bez  wątpienia  Drużynowe 
Mistrzostwa  Polski  na  szczeblu  okręgu.  Harmonogram  rozgrywek  zostanie  ustalony  po 
otrzymaniu  zgłoszeń  drużyn  do  rozgrywek.  Jest  wielce  prawdopodobne,  że  nie  będzie 
odpowiedniej  liczby  drużyn  aby  przeprowadzić  rozgrywki  na  dwóch  szczeblach  (III  ligi  i  
okręgowej). W związku z powyższym mecze w sezonie 2021/2022 przeprowadzimy na jednym 
szczeblu  rozgrywek.  Tylko  na  ten  sezon  opłaty  startowe  zostają  obniżone  aby zachęcić  do 
wzięcia udziału w rozgrywkach jak największej liczby drużyn.
Opłaty na sezon 2021/2022: 
Składka drużynowa ekstraklasa, I i II liga - 350 zł 
III liga, liga okręgowa /w tym opłata startowa/ - 600 zł 
Składka członkowska od zawodnika bez zmian:
zwyczajna - 160 zł
seniorzy pow. 65 lat (od rocznika 1956) - 110 zł
nowy członek PZBS – pierwszy rok członkostwa - 50 zł
nowy członek PZBS – drugi rok członkostwa - 90 zł
młodzież od 21 do 25 lat - 80 zł
młodzież do 20 lat - bezpłatnie
nestorzy pow. 70 lat (od rocznika 1951) - 60 zł
Składki  dla zawodników nie startujących w rozgrywkach DMP (singletonów) w wysokości  jak 
wyżej. Zwracam uwagę, że powyższe opłaty wnoszą wszystkie drużyny z naszego okręgu, a 
więc te z lig centralnych też. 

Pierwszy zjazd ligowy przewidywany jeszcze w 2021 roku.  Dalsze terminy zjazdów powinny 
częściowo pokrywać się z terminami lig centralnych. Regulamin i miejsce rozgrywek zostanie 
podany w następnym komunikacie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zgłoszenia na 
załączonym druku (w 2 egz) (druk do pobrania  Druki – OZBS ) należy przesłać do okręgu w 
nieprzekraczalnym terminie  do  30  października  2021  roku.  (listownie  lub  na  jeden  z  dwóch 
adresów  e-mailowych  olowpb@hotmail.com lub  bakaan@interia.pl .  Wpłaty  dokonujemy  w 
terminie  do  15  listopada,  na  nasze  konto  podane  na  firmówce.  Każda  drużyna  zgłasza  do 
rozgrywek  minimum  6  zawodników.  Przypominam  o  konieczności  dokładnego  wypełnienia 
zgłoszenia,  w  tym adresów nowych  zawodników,  na  który  przesyłany będzie  Świat  Brydża. 
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Kapitan zgłoszonej drużyny proszony jest o dodatkowe podanie adresu e-mail.
Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy
zgłoszeni  (tj.  ujęci  w  ewidencji  CEZAR-a)  do  rozgrywek  danego  sezonu  w  tej  drużynie  z 
opłaconą  przed  pierwszym udziałem w meczu  danego  sezonu  składką  zawodniczą  (w roku 
rozpoczynającym dany sezon przynajmniej za rok kalendarzowy, w którym się on kończy tj. 2022 
rok).

3. Mistrzostwa Polski Par

 W tym roku finał Mistrzostw Polski Par ma formułę otwartą i zostanie rozegrany w dniach 
10-12 grudnia 2021 roku w Hotelu Senator w Starachowicach. My na szczeblu Okręgu chcemy 
zorganizować finał Okręgowy z niepowtarzalną okazją zdobycia oprócz tytułów, także znacznej  
ilości pkl i a-pkl. Aby tak się stało, rozgrywki muszą odbyć się na dwóch poziomach rozgrywek. 
Regulamin MPP na szczeblu okręgu podany zostanie niebawem. Dla zwycięzców przewidziane 
niewielkie dofinansowanie wyjazdu na zawody centralne.

4. Kadra Rejonowa

 Jeżeli  ograniczenia  wynikające z  pandemii  i  wolne terminy pozwolą  mamy w planach 
zorganizować jeszcze w tym roku rozgrywki kadrowe. Jest to niepowtarzalna szansa gry parowej  
na punkty meczowe, przy możliwości zdobycia znacznej ilości pkl. Regulamin Kadry Rejonowej 
na  szczeblu  okręgu  podany  zostanie  niebawem.  Dla  zwycięzców  przewidziane  niewielkie 
dofinansowanie wyjazdu na zawody centralne.

Z poważaniem 

http://msc.com.pl/cezar

